Warunki użytkowania serwisu
www.drimdrum.com

Witamy!
Dzięki tej stronie dowiesz się więcej o naszym produkcie Drim Drum oraz o metodach walki z bólem
pleców. Czytaj, oglądaj i pobieraj materiały, które cię interesują. Chcemy, by inni odnieśli korzyść z
naszej strony, ale prosimy nie powielać jej zawartości na innych stronach lub w aplikacjach. Możesz
dzielić się tym, czego się dowiedziałeś, przez kierowanie innych na tą stronę zgodnie z Warunkami
użytkowania podanymi poniżej.

Prawa autorskie
© 2017 DDFIT LIMITED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza strona jest publikowana i utrzymywana przez prywatne przedziębiorstwo DDFIT LIMITED
(“DDFit Ltd”). Jeżeli nie wskazano inaczej, teksty oraz informacje zawarte w tym serwisie stanowią
własność intelektualną prywatnego przedziębiorstwa DDFIT LIMITED (“DDFit Ltd”).

Znaki zastrzeżone
Drim Drum jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DDFit Ltd w
Wielkiej Brytanii i niektórych krajach. Wszystkie nazwy i logo produktów Drim Drum są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi DDFit Ltd. Wszystkie pozostałe znaki
handlowe oraz zarejestrowane znaki handlowe należą do ich właścicieli.

Warunki i prawo użytkowania serwisu
Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej. Korzystając z
niej, zgadzasz się z niniejszymi „Warunkami użytkowania”. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi „Warunkami”
lub jakimkolwiek ich punktem, nie wolno ci z niej korzystać.
Czym jest właściwe korzystanie z niniejszej strony internetowej? Zgodnie z wymienionymi
ograniczeniami użytkownik może:
 Przeglądać, pobierać i drukować w celach osobistych lub niekomercyjnych grafiki, publikacje
elektroniczne, muzykę, zdjęcia, tekst lub filmy z tej strony chronione prawami autorskimi
należącymi do DDFit Ltd.
 Udostępniać hiperłącza (linki) do strony lub pobrane z niej pliki z publikacjami, filmami lub
dźwiękami.
Nie może:
 Zamieszczać w Internecie (na żadnej innej stronie internetowej, w serwisie udostępniania
plików lub filmów ani w żadnej sieci społecznościowej) pochodzących ze strony grafik,
publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, filmów lub artykułów.
 Rozpowszechniać

pochodzących

ze

strony

grafik,

publikacji

elektronicznych,

znaków

firmowych, muzyki, zdjęć, filmów jako części jakiegokolwiek oprogramowania (nie możesz
również umieszczać takich materiałów na serwerze z którego korzystałaby aplikacja).

Warunki użytkowania serwisu
www.drimdrum.com
 Powielać, kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób materiałów z
niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych lub za opłatą.
 Tworzyć oprogramowania, narzędzi, technik, które służą do gromadzenia, kopiowania,
pobierania, wyciągania, zbierania, wycinania danych, kodu źródłowego, obrazków lub tekstu z
serwisu, a także ich rozpowszechniać.
 Niewłaściwe korzystać z niniejszej strony lub udostępnianych na niej usług, na przykład
zakłócając jej funkcjonowanie lub wchodząc na nią z użyciem metod innych niż wyraźnie
wskazane.
 Korzystać ze strony w sposób, który uszkadza lub może ją uszkodzić lub ograniczyć dostęp do
niej; niedozwolone jest również korzystanie z niniejszej strony w sposób niedozwolony,
nielegalny, oszukańczy lub obliczony na wyrządzenie szkody ani też w związku z jakimkolwiek
niedozwolonym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym zamiarem lub działalnością.
 Korzystać z tej strony lub pochodzących z niej grafik, publikacji elektronicznych, znaków
firmowych, muzyki, zdjęć, filmów w jakimkolwiek celu marketingowym.

Naruszenie warunków użytkowania
Bez uszczerbku dla innych praw towarzystwa DDFit Ltd zawartych w powyższych „Warunkach
użytkowania”, wobec osoby, która w jakiś sposób naruszy te „Warunki”, DDFit Ltd może poczynić
takie kroki, jakie uzna za stosowne, łącznie z zawieszeniem dostępu do strony, zablokowaniem
dostępu do strony, zablokowaniem komputerom mającym dany adres IP dostępu do strony,
skontaktowaniem się z dostawcą Internetu w celu zablokowania takiej osobie dostępu do strony i/lub
podjęciem działań prawnych.

Zastrzeżenie
DDFit Ltd może zmieniać niniejsze „Warunki użytkowania”. Zmienione „Warunki” będą obowiązywały
użytkowników strony internetowej od daty opublikowania ich na niniejszej stronie.

Prawo i jurysdykcja
Niniejsze „Warunki użytkowania” będą nadzorowane przez przepisy prawa Wielkiej Brytanii, które
zawsze będą miały pierwszeństwo.

Wypowiadalność
Jeśli postanowienie dotyczące niniejszych „Warunków użytkowania” zostanie uznane przez
uprawniony

sąd

za

nieuzasadnione,

nieważne,

niewykonalne

lub

bezprawne,

będą

wciąż

obowiązywać inne postanowienia.

Zobowiązanie
Niniejsze „Warunki użytkowania” stanowią umowę między użytkownikiem a DDFit Ltd w związku z
twoim użytkowaniem tej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące
twojego użytkowania tej strony.

